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Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  

Spišská Nová Ves na rok 2023 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves na základe schválenej priority  

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na rok 2023, vypracoval plán 

vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 a § 89 ods. 4 písm. d) zákona číslo 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania 

opatrení a výzvy na podávanie projektov úrad zverejní na webovej stránke úradu a vývesných 

úradných tabuliach jednotlivých pracovísk v Spišskej Novej Vsi, Gelnici a Krompachoch do 

30 dní po doručení rozpočtového opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava.    

 

Schválená priorita na rok 2023:  

 

„Odborné metódy na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa podľa § 11 

ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.“   

 

Cieľom programu je odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov, pre 

ktoré bolo dieťa vyňaté z rodinného prostredia a umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia 

súdu alebo kde reálne hrozí vyňatie dieťaťa z rodinného prostredia. Podpora a upevňovanie 

rodičovských kompetencií, prostredníctvom sociálneho programu zameraného na výchovné 

zlyhanie rodičov, na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov, pre ktoré môže dôjsť k vyňatiu 

dieťaťa z rodinného prostredia. 

Rozvíjať rodičovské a sociálne zručností za účelom eliminácie negatívnych vplyvov 

ohrozujúcich dieťa a rodinu. Aktivizácia rodiny,  rozvoj a obnova kompetencií rodičov 

v starostlivosti o dieťa, podporovať rodičov pri nutnosti spolupráce s inštitúciami, ktoré 

s deťmi alebo rodinou pracujú. Edukovať rodičov k dôležitosti predprimárneho a primárneho 

vzdelávania.    

       

 Cieľová skupina: maximálne 15 dysfunkčných rodín s maloletými deťmi, ktoré sú 

evidované na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.     

     

Miesto výkonu opatrení: prirodzené rodinné prostredie dieťaťa a rodín alebo obvyklé 

miesto ich pobytu, náhradné rodinné prostredie, otvorené prostredie a prostredie utvorené na 

výkon opatrení. 

 



Metódy, techniky a postupy: odborná sociálna práca, sociálne poradenstvo individuálnou 

alebo skupinovou formou, psychologické poradenstvo a psychologická pomoc, vzdelávacie 

aktivity, zážitkové formy vzdelávania, nácvik komunikačných, sociálnych a rodičovských 

zručností, obnova a podpora citovej väzby, prípadové a rodinné konferencie.  

 

Spôsob obstarania: prostredníctvom výzvy na podávanie projektov.  

 

Časový harmonogram:   

- výber rodín  pre  účasť  na programe, termín: do 30 dní po doručení rozpočtového   

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  

- vyhlásenie výzvy pre akreditované subjekty a sociálnych pracovníkov vykonávajúcich  

  samostatnú prax sociálneho pracovníka, termín: do 30 dní po doručení rozpočtového  

  opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,  

- realizácia programu, termín: od podpísania zmluvy do 30.11.2023, 

- vyhodnotenie programu v spolupráci s akreditovaným subjektom alebo sociálnym  

  pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka do 15.12.2023.   

      

 

 

              

 

PhDr. Tatiana Melikantová 

                                  riaditeľka      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


